
Biuletyn Informacyjny 

Polskiej Misji Katolickiej 
21 Kwietnia (April), 2019-Memphis, TN  

Niedziela Wielkanocna, Rok C  

http://www.polskamisjakatolicka.org 

 Ks. Jacek Kowal Ks. Robert Szczechura 
Church of Incarnation, tel: (901) 853-7468   Church of Nativity, tel: (901) 373-1261 

 

Pieśni na dziś ( # Abba Ojcze): 
Wejście: Wesoły nam dzień dziś nastał #463 

Przed Alleluja – SEKWENCJA #453 

Ofiarowanie: Otrzyjcie już łzy płaczącym #456 

Komunia: Wstał Pan Chrystus #465;  Alleluja #442 

Wyjście: Zwycięzca śmierci # 470 (zwrotki 1 & 3, 4) 
 

Czytania na dziś: 
I- Z Dziejów Apostolskich 10-34; 37-43 

II- Z listu Pawła Apost. do  Kolosan  3:1-4 

Psalm: „W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy” 

Ewangelia: Wg. Św. Jana  20:1-9   

 

Intencje dzisiejszej Mszy św. 
Dzisiejsza msza św. będzie ofiarowana za:  

- Polską Misję Katolicką, w 30 rocznicę jej powstania ! 

- Za Pokój dla wszystich ludzi na całym świecie !  
 

Jezu -  Mistrzu cierpiących, naucz nas 

modlić się tak jak Ty, o dobroć i miłość, 

o oddalenie cierpienia, wspieraj nas i 

ucz przyjmować je, znosić i ofiarować 

dla większej chwały Bożej i dobra 

wszystkich ludzi, Przez Chrystusa, Pana 

naszego.  Amen. 

 

Jezus Chrystus zmartwychwstał – Prawdziwie Zmartwychwstał  - Alleluja!!! Alleluja!!! 
Jezu Nasz Panie, blask Twego Zmartwychwstania rozprasza mroki naszych serc. 

Obdarz nas łaską pokory, byśmy widzieli w prawdzie swoje życie i wielbili 

Boga Ojca za Jego miłość do nas. Chryste nasza Pascho, napełnij nas Twym 

Duchem Świętym, abyśmy z radością świętowali Twoje zwycięstwo nad 

śmiercią, piekłem i szatanem. Niech nasze życie będzie godne Twojej ofiary na 

krzyżu, zmartwychwstania i otrzymanego zbawienia.  

Gdy jeszcze było ciemno 
Miarą naszej miłości jest nasza tęsknota. To ona nie pozwala Marii Magdalenie 

czekać w ciemności i pustce nocy. Każe jej opuścić żałobę, żal i rozczarowanie, 

choć nie ma żadnych gwarancji, że spotka Pana. Gdyby nie ta tęsknota, nie 

wyruszyłaby w najważniejszą drogę swojego życia. Tęsknota Marii Magdaleny 

to dla mnie dowód, że Jezus nigdy dla niej nie umarł, choć przecież widziała 

Jego śmierć na własne oczy.  

Kiedy więc szukamy znaków zmartwychwstania w nas samych, nie wolno nam 

gardzić tęsknotą, którą w sobie nosimy. Ona jest naszym pierwszym wyznaniem 

wiary, nieśmiałym znakiem światła Zmartwychwstałego, gdy wokół nas jest 

jeszcze ciemno. Co ciekawe, Jezus nie zaspokaja natychmiast jej tęsknoty. Po 

pierwsze, pokazuje, że nie ma Go tam, gdzie Maria Magdalena Go szuka. Więc 

się nie przestrasz, gdy odkryjesz, że miejsca i ludzie, w których spodziewasz się 

Go spotkać, są puste. Zmartwychwstały zaskakuje zawsze nowością: „Oto 

czynię wszystko nowe” (Ap 21, 5). 

http://www.polishcatholicmission.org/


Po drugie, tęsknota za Jezusem popycha Marię Magdalenę do spotkania z braćmi. To dzięki nim jeszcze raz biegnie do 

pustego grobu. I dopiero wtedy spotyka Tajemniczego Ogrodnika. W poranek wielkanocny wypełnia się już obietnica 

Pana: „Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje…”. 

Tęsknota przeżywana w samotności nie prowadzi na spotkanie z Panem. Dlatego potrzebujemy braci i sióstr, 

potrzebujemy Kościoła, by nasza tęsknota za Bogiem nie przerodziła się w zbiór rozczarowań. Droga Marii Magdaleny, 

która się rozpoczęła, „gdy jeszcze było ciemno”, a skończyła spotkaniem w światłości, twarzą w twarz, niech się stanie 

drogą każdego z nas.  Ks.Jacek Szymczak OP 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

30te Urodziny Polskiej Misji Katolickiej! 
Tudno uwierzyć, że to już 30 lat temu, na Wielkanoc 26 marca 1989 r. odprawiona została pierwsza polska 

msza św., w Kaplicy Christian Brothers University. Mszę uświetnił swoją obecnością Jego Eminencja Biskup 

Buechlein. Przez kolejne 17 lat polscy emigranci z Memphis i okolicy mieli możliwość celebrowania mszy 

świętej w języku polskim cztery razy w roku dzięki pomocy księży z zakonu Karmelitów Bosych z Munster, IN 

lub Korona, FL. 

Ks. Kazimierz Abrahamczyk został sprowadzony do Memphis przez Biskupa Terry Steib w sierpniu 2005 i był 

naszym opiekunem do czerwca 2018. W czerwcu 2007 roku wyświęcony został w Memphis pierwszy polski 

ksiądz, ks. Krzysztof Rusin – który obecnie pracuje jako kapelan w północnym Londynie. Ks. Jacek Kowal 

który od roku jest proboszczem w najwiekszej parafii w Memphis, Incarnation, został wyświęcony w czerwcu 

2009 roku. 

Ks. Robert Szczechura przyjął święcenia kapłańskie w czerwcu 2012 roku,  jest on obecnie oficjalnym 

opiekunem Polskiej Misji Katolickiej z ramienia Diecezji w Memphis. Ks. Robert jest proboszczem w kościele 

Nativity w Bartlett, gdzie w każdą drugą niedzielę miesiąca odbywają się msze św. w języku polskim. 

Poprzez okres 30 lat duża liczba osób przyczyniła się to tego, że Polska Misja Katolicka istnieje do dnia 

dzisiejszego. Przeżyliśmy razem przez 30 lat wiele radosnych chwil, a także wiele smutnych, nabraliśmy wiele 

nowych życiowych doświadczeń. 

Obecnie msze św. w języku polskim odprawiane są raz w miesiącu, wszyscy, którzy pragną i chcą znajdują 

możliwość przeżycia eucharystii, czy też przystąpienia do spowiedzi w ojczystym języku polskim. Dzisiaj, 

wzbogaceni wieloletnimi doświadczeniami przeszłości, pod duchowym przewodnictwem naszych księży, 

radośnie patrzymy w przyszłość. 

Dziękujemy Bogu oraz wszystkim życzliwym osobom z naszej Polonii w Memphis za każdą chociaż małą 

cząstkę ich pracy, za każdy dolar ofiarowany dla wsparcia PMK, dziękujemy za wszystko co pomogło w 

przetrwaniu naszej polskiej wspólnoty przez tak długi okres czasu. Nie sposób wymienić wszystkich po 

imieniu, nie chcielibyśmy także nikogo pominąć.... 

Dziękujemy Ci Boże za Wszystkich Ludzi oraz wszystkie Twoje błogosławieństwa otrzymane przez okres 30 

lat dla Polskiej Misji Katolickiej i dla ludzi w niej zgromadzonych !!! 

         Polska Misja Katolicka 

         Memphis, TN 

 



 

 

 
Wielkanocna symbolika 

Święta Wielkanocne to jedne z najstarszych i najważniejszych uroczystości celebrowanych przez chrześcijaństwo. 

Obchodzi się je na pamiątkę Zmartwychwstania Chrystusa, stąd nacechowane są radością, a w swojej 

symbolice nawiązują do narodzin nowego ładu. Filozofia pierwszych chrześcijan bardzo ściśle łączyła się z 

wiarą w rychłe nadejście Zbawiciela, dlatego każde święta obchodzono niezwykle uroczyście.  

Z czasem kolejne pokolenia chrześcijan przestały wierzyć w bliski koniec świata. 

Nie zmieniło to jednak faktu, że radosna symbolika zmartwychwstania na stałe związała się ze 

Świętami Wielkanocnymi. U korzeni ludzkich kultur znajdują się symbole śmierci i narodzin. 

Obie tajemnice od zawsze rozbudzały największe ludzkie emocje. 

Baranek wielkanocny - symbol Chrystusa. Baranek jest figurą srarotestamentalną. przypomina 

nam że jak w noc wyjścia z Egiptu przez krew zabitego baranka, ktorą były pomazane od zewnątrz 

drzwi domów Izraelitow, ocalił Bóg pierworodnych od śmierci, tak przez krew baranka Jezusa, 

zostaliśmy ocaleni od śmierci. 

Jajko jako symbol życia. Ze Świętami Wielkanocnymi najczęściej kojarzymy jajko. Było ono 

od zawsze symbolem filozoficznych rozważań nad początkiem świata i życia. Stanowiło 

ono pewien klucz poznawczy stosowany przez dociekającą prawdy ludzkość. Symbolika 

jajka "jako źrodła wszelkiego początku", występuje w wielu kulturach na świecie.  

Z zabaw z użyciem pisanek, młodzież wiejska preferowała “tłuczenie jaj”. Posiadacz 

pisanki o najtwardszej skorupce, oprocz nagrody pod postacią rozbitych jaj 

przeciwnikow, na najbliższy rok zostawał otaczany nimbem sławy i podziwu. 

Zdobienie jaj jest warunkiem istnienia świata. Pierwotnie jajka zdobiono w celach 

magicznych. Sam zwyczaj wywodzi się jeszcze z mitycznej starożytności. Uważa się 

jednak, że obrzęd ten znany był Słowianom dopiero od X wieku. Według wierzeń, 

zdobienie jaj było jednym z warunkow ciągłości świata. Czynności tej dokonywały kobiety 

podczas nieobecności mężczyzn. Wowczas każdy z nich był wypędzany z izby, ponieważ jego 

obecność szkodziła magicznym właściwościom pisanek.  

Palmy wielkanocne. Tradycja wykonywania palm szczególnie zachowała sie na Kurpiach w 

miejscowosci Łyse w parafiach Gminy Zbójna i w wielu gminach sąsiednich oraz w 

Małopolsce w Lipnicy Murowanej i w Rabce. W zależnosci od regionu, palmy różnią się 

wygladem i techniką wykonania. Palma kurpiowska powstaje z pnia ściętego drzewka (jodły 

lub świerka), oplecionego na całej długości widłakiem, wrzosem, borówką, zdobionego 

kwiatami z bibuły i wstażkami. Czubek drzewka pozostawia się zielony. 

Palma góralska wykonana jest z pęku gałazek wierzbowych, 

wiklinowych lub leszczynowych. Na jej czubku widnieją bazie, 

bibułkowe barwne kwiaty i wstażki. Palmy te spotyka sie podczas procesji w Lipnicy 

Murowanej, Tokarni, Rabce. W roku 2008 na konkursie w Lipnicy Murowanej najdłuższa 

palma miała 33, 39 m długości. 

Palma wileńska to najczesciej spotykana palma wielkanocna. Palma ta ma niewielkie 

rozmiary i jest upleciona z suszonych kwiatów i traw. Przywędrowała do Polski wiele lat 

temu z Wilna, od razu zyskując ogromną popularność. Palmami obdarowywano nie tylko 

króla, ale i innych ważnych dostojników państwowych i kościelnych Odbywało się to wyjątkowo uroczyście.  

 
Przysłowia związane z Wielkanocą 

 
- W Wielki Piątek dobry zasiewu początek.   - Wdzięczy się jak prosię na Wielkanoc. - W Wielki Piątek zrób 

początek, a w sobotę kończ robotę. - Pogoda na Kwietną Niedzielę, wróży urodzaju wiele. - W dnie krzyżowe 

męka Boża, wstrzymaj się od siewu zboża. - Kiedy w Wielki Post rosa, to nasiej gospodarzu dużo prosa, A 

jeżeli W Wielki Piątek mróz, to proso na górę włóż. - Kto dzień i noc gości, to w Wielką Niedzielę pości. 

 



 
OGŁOSZENIA 

 
 

                               Kącik Finansowy 
Ofiara zebrana na ostatniej mszy św. wynosiła $259. Za kościół zapłacono $100.   

Dla wszystkich ofiarodawców – serdeczne Bóg Zapłać! 
 

 

Zapamiętaj i zaznacz w kalendarzu:  
Nowenna do Miłosierdzia Bożego oraz Koronka Do Miłosierdzia Bożego  - Niedziela 28 kwietnia, godz. 15:00 

w kościele Nativity, Bartlett. Zachęcamy do wzięcia Udziału ! 

 

W niedziele, 5 maja grupy etniczne z kościoła Nativity zapraszają na lanch po kilkujęzycznej mszy św. o 

godz 10:30 rano. Każda z tych grup przygotuje specyficzne dla kraju danie które będzie można zakupić w cenie 

$10 dorośli i $5 dzieci.Dochód będzie przeznaczony dla kościoła. Zachęcamy do uczestnictwa ! 

 

 
Msze Św. oraz inne wydarzenia (kalendarz 2019) 

Maj Czerwiec Lipiec/ Sierpien 

 5 - Msza wielojęzyczna/ Lunch 

12 - Msza Św. (12:30) 

 

9 - Msza Św. (12:30) Przerwa Wakacyjna 

 

 


